
Úrokový lístek č.18/2008

Úrokový lístek mBank
(účinnost od 15.10.2008)

Osobní účet mKONTO

Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou 0,3 % p.a.
Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou 22 % p.a.

Spořící účet eMAX

Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou 3,3 % p.a.
Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou 22 % p.a.

Hypoteční úvěr mHYPOTÉKA

mHypotéka s fixní úrokovou sazbou

Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru a pro další 
úroková období při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek. 

Doba fixace Výše LTV Úroková sazba

1 rok 0% - 50% 5,26% p.a.
51% - 60% 5,46% p.a.
61% - 70% 5,61% p.a.
71% - 80% 5,73% p.a.
81% - 110% 5,90% p.a.

2 roky 0% - 50% 4,94% p.a.
51% - 60% 5,14% p.a.
61% - 70% 5,29% p.a.
71% - 80% 5,41% p.a.
81% - 110% 5,58% p.a.

3 roky 0% - 50% 4,96% p.a.
51% - 60% 5,16% p.a.
61% - 70% 5,31% p.a.
71% - 80% 5,43% p.a.
81% - 110% 5,60% p.a.

4 roky 0% - 50% 4,96% p.a.
51% - 60% 5,16% p.a.
61% - 70% 5,31% p.a.
71% - 80% 5,43% p.a.
81% - 110% 5,60% p.a.

5 let 0% - 50% 4,98% p.a.
51% - 60% 5,18% p.a.
61% - 70% 5,33% p.a.
71% - 80% 5,45% p.a.
81% - 110% 5,62% p.a.



Hypoteční úvěr mHYPOTÉKA

mHypotéka s variabilní úrokovou sazbou

Úrokové sazby jsou stanoveny dle úrokové sazby PRIBOR 3M + marže stanovená ve Smlouvě a 
garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru, při řádném splácení úvěru a 
plnění smluvních podmínek. Úroková sazba se mění podle aktuální sazby PRIBOR 3M.
LTV (Loan to Value): Poměr výše úvěru vůči odhadní ceně nemovitosti (100% LTV = Dostanete 
úvěr v hodnotě plné odhadní ceny zastavované nemovitosti).

Výše LTV Úroková sazba
0% - 50% 4,98% p.a.

51% - 60% 5,23% p.a.

61% - 70% 5,38% p.a.

71% - 80% 5,48% p.a.

81% - 110% 5,58% p.a.

Hotovostní úvěr mPŮJČKA

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti 30 % p.a.


